
TUOTANTO HANKINTA TULEVAISUUS
”suunnittelu , tutkiminen , edut ja haasteet”  
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LÄHIRUOAN EDISTÄMISTÄ TUKEVA TOIMINTAMALLI JULKISIIN RUOKAPALVELUIHIN 
VÄHÄHIILISYYS, ALUETALOUS JA PK-YRITTÄJYYS HUOMIOIDEN -HANKE



 1 . Tilat 
2.   Valmistustavat 
3.   Laiteresurssit 
4.   Säilyvyys  
5.    Logis ikka   
6.    Jakelukeittiötoiminta 

Määritellään tuotantotapa 



 
Prosessit ja niihin käytettävä työaika 

- Valmistustavat 
- kenelle, minne, kuinka paljon
- Toimitukset ja kuljetukset 
- Keittiön aukioloajat  

-> Henkilöstömäärä 

Tuottavuuden arviointi 



Kypsennä ja tarjoa Energian kulutus  paikanpäällä syödessä 1. Ruokahävikki
2. Ei joustavuutta
3. Kuumakuljetuksen aikarajoitukset
4. Turvallisuus 

Kypsennä ja jäähdytä 1. Joustavuus
2. Ruokahävikki vähenee
3. Turvallisuusriskit vähenee

1.  Energian kulutus

Kylmävalmistus 1. Energiankulutus
2. Joustavuus
3. Ruokahävikki vähenee
4. Turvallisuusriskit vähenee

1. Lähiraaka- aineiden saatavuus
( Kehitettävä itse komponentti  tuotantoa) 

EDUT MIINUKSET

Menetelmien vertailua



Raaka-aineiden ja tuotantokomponenttien 
(puolijalosteiden) kehittäminen 
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa 
keittiön käyttötarpeisiin sopivaksi. 

Vuorovaikutus tuottajien kanssa, 
tarkastellaan tuotannon ja jalostuksen 
kehittämistä sekä uusia toimitustapoja 
(sopivat sekä ostajalle että myyjälle).

Hankintojen ja kilpailuttamisen kehittäminen 
mahdollistamaan paremmin alueellisten 
toimijoiden osallistumisen kilpailutuksiin. 

Lähiruoan käyttäminen on mahdollista kaikissa 
valmistusmenetelmissä jos siihen löytyy tahtotila.

Lähiruoan kehittäminen, tuote- ja tuotantokokeilut 



Elintarvike hankinnat voidaan jakaa osa-alueisiin 

. Jokaisesta osa-alueesta oma tarjouspyyntö

. Jokainen osa- alue jakaantuu sisäisiin osa-alueisiin 

. Sisäisissä osa- alueissa voidaan tarjota yhtä tai useampaa osa-aluetta 

. Tuotteille määritellään kriteerit ja valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tuote 

( kylmävalmistustuotteet: viskositeetti tulee soveltua olemassa olevaan reseptiikkaan) 

Elintarvikehankinnat
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Kylmävalmistus vaatii raaka- ainekomponentin 



Komponenttien 
alueellinen 

valmistussuunnitelma 

Komponentteja 
voidaan kuljettaa 

alueiden välillä

Reittiliikenne 
paikkakuntien 

välille

Muu 
elintarvikekuljetus 

(erikoistuminen, 
kapasiteetti)

Kuntienvälinen komponenttituotanto 



1 . Vedenkäytön kustannukset 
2.  Jäähdytyskustannuksissa
3.  Laitekustannukset 
4.  Kuljetuskustannukset 
5.  Ei elintarvikelain mukaisia aikarajoituksia 
6. Mahdollistaa ruoan tuoreuden 
7. Minimoi ruokahävikin 
7. Tasaa keittiön kiirettä 
9.  Henkilöstön käytön joustavuus 

Kylmävalmistuksen  ja kuljetuksen  edut 



Vakuumipussit ja suojakaasu 

Säilyvyyden parantaminen
Säästetään tilaa
GN - astioiden  tarve vähenee
Ei tuplatiskausta 
Jääkaappivaunut kulkee keittiöiden välillä



Kylmävalmistuksella ruokaa paikallisista komponenteista 



Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa on uhkana, 
ettei maakunta voi ostaa tukipalveluita 

kuntaomisteiselta toimijalta ilman kilpailutusta 

Kärjistäen lopputuloksena pahimmillaan on erilliset ruokapalvelut 
kuntapalveluihin ja sote-palveluihin



Liikelaitos ei voi hankintalain mukaan myydä palveluita 
markkinoille 

(esimerkiksi maakunnalle) kuin viisi prosenttia liikevaihdostaan ja 
enintään 500 000 euron arvosta



Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä kuilu 
pk-yrittäjien ja julkisten toimijoiden välillä on 

vaarassa kasvaa edelleen



Tarjoaako maakunnan – ja kuntien välinen 
yhteisyritys 

(in – house) ratkaisun  
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